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Baby, Bogus³awice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Ma³a, £êg,

Pieñki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek, Wik³ów



W dniu 13 maja 2010 roku dzieci i m³odzie¿ gminy Kruszyna obchodzili Dzieñ Olimpijczyka w Kruszynie. Po raz 
pierwszy w naszej Gminie obchodziliœmy wielkie œwiêto sportu  Dzieñ Olimpijczyka. Inicjatorem uroczystoœci by³a 
Regionalna Rada PKOL w Czêstochowie pod Honorowym Patronatem Starosty Czêstochowskiego. 

Dzieñ Olimpijczyka obchodzony jest w rocznicê utworzenia PKOL. W tym roku przypad³a 91 rocznica. W historii 
utworzenia PKOL mocno zarysowana jest osoba ksiêcia Lubomirskiego, który rezydowa³ w Kruszynie. St¹d wybór miejsca 
obchodów Dnia Olimpijczyka pad³ na nasza gminê.

Na uroczystoœci goœciliœmy: Starostê 
Czêstochowskiego Pana Andrzeja 
Kwapisza, Prezesa Regionalnej Rady 
PKOL Pana Grzegorza Lipowskiego, 
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Kruszyna 
Pana Mariana Klekota, Przedstawiciela 
Œl¹skiego Urzêdu Marsza³kowskiego Pana 
Janusza Abramowicza, Cz³onków Rady 
Regionalnej PKOL w Czêstochowie 
Panów: Jerzego Raganiewicza, Bogdana 
Comera, W³adys³awa Procheskê, Pana 
Zenona Kowalskiego by³ego wójta 
i wielkiego spo³ecznika, Dyrektorów szkó³ z 
terenu gminy, nauczycieli, m³odzie¿ 
i dzieci. 
Sw¹ obecnoœci¹ zaszczyci l i  nas 
z n a m i e n i c i  g o œ c i e  w  o s o b a c h  
olimpijczyków: Pan Zygmunt Anczok - 
medalista z 1972 r na olimpiadzie 
w Monachium w dyscyplinie pi³ka no¿na, 

Pan Stanis³aw Goœciniak - z³oty medalista mistrzostw œwiata w 1974 roku i olimpijczyk z 1972 r w Monachium w dyscyplinie 
pi³ka siatkowa, Pani Ma³gorzata Rydz  olimpijka z 1992 r w Barcelonie i 1996 w Atlancie w lekkiej atletyce, Pani Ma³gorzata 

Æwienczek  olimpijka z 2008 roku w Pekinie  ³ucznictwo.
Rolê gospodarzy pe³nili: Wójt Gminy Kruszyna Pan Bogus³aw Mielczarek i Za-ca Wójta Pan Zbigniew Zasêpa.

Pan Wójt otworzy³ uroczystoœæ Inauguracji Dnia Olimpijczyka w Kruszynie.
Przemówienia wyg³osili: Pan Grzegorz Lipowski - Prezes Rady Regionalnej PKOL, Starosta Czêstochowski - Pan Andrzej 
Kwapisz oraz Wójt Gminy Kruszyna - Pan Bogus³aw Mielczarek, który obszernie opowiedzia³ o sporcie w naszej gminie. 
Wspomnia³ obiekty sportowe , nak³ady finansowe na upowszechnianie sporu w naszej gminie oraz o dalszych planach 

zwi¹zanych z rozwojem sportu.
W nastêpnej czêœci uroczystoœci 
odby³ siê rytua³ olimpijski. Przy 
dŸwiêkach hymnu olimpijskiego 
sportowcy naszej gminy dokonali 
zawieszenia flagi olimpijskiej oraz 
zapalenia znicza. Uczennica 
odczyta³a Apel Olimpijski. Dostojni 
Goœcie wrêczyli piêciu najlepszym 
sportowcom z naszej gminy 
pierwsze Kó³ka Olimpijskie. 
Wyró¿nieni to: Patryk Stawski, 
Artur Wilk, Karolina Wierzba, 
Ewelina Jakubicka, Sebastian 
Biecek.
Regionalna Rada PKOL przyna³a 
honorowe odznaczenia PKOL dla: 
W ó j t a  G m i n y  K r u s z y n a   
Bogus³awa Mielczarka, Za-cy 
Wójta Gminy  Zbigniewa Zasêpy, 
Sekretarza Gminy  Ma³gorzaty 
Wierzbickiej, Przewodnicz¹cego 
Rady Gminy Kruszyna  Mariana 

Klekota, Zenona Kowalskiego. Uroczystego wrêczenia odznaczeñ dokonali cz³onkowie Rady Regionalnej PKOL oraz 
Olimpijczycy

W sportow¹ atmosferê wprowadzi³ zebranych uk³ad gimnastyczny w wykonaniu uczennic Gimnazjum w Kruszynie 
Nastêpnie rozpoczê³y siê konkurencje rekreacyjno - sportowe. Jako pierwsi swoje umiejêtnoœci zaprezentowali uczniowie 
Szko³y Podstawowej oraz Gimnazjum w Kruszynie  zrzeszeni w sekcji £uczniczej pod kierownictwem pana W³odzimierza 

Wasiaka. Razem z kruszyñskimi ³ucznikami do celu strzela³a olimpijka - Pani Ma³gorzata Æwienczek. Na jednym z boisk szkolnych 
rozpocz¹³ siê mecz fina³owy w pi³kê no¿n¹ szkó³ podstawowych gminy Kruszyna. Zmierzy³y siê ze sob¹ reprezentacje Widzowa i Kruszyny. Na drugim boisku rozgrywany by³ 
mecz pi³ki siatkowej dziewcz¹t Widzów  Kruszyn. W tracie rozgrywek pi³karskich nasi znamienici goœcie  Olimpijczycy pozostali do dyspozycji m³odzie¿y, udzielaj¹c wywiadów, 
rozdaj¹c autografy,  a tak¿e pozuj¹c do zdjêæ. Zainteresowanie dzieci i m³odzie¿y by³o bardzo du¿e.

Kiedy emocje sportowe dobieg³y koñca nadszed³ czas na nagrody. Puchary i medale wrêczali Wójt, Prezes Rady Regionalnej PKOL, Starosta oraz Olimpijczycy. 
Wrêczone zosta³y medale za osi¹gniêcia ³ucznicze oraz puchary dla zwyciêskich dru¿yn z Widzowa zarówno w pi³ce  no¿nej  jak i siatkowej.

Starosta Czêstochowski ufundowa³ szereg upominków dla naszych dzieci, które przekaza³ na rêce Dyrektor Szko³y Podstawowej w Kruszynie Pani Krystynie Flis.
Na zakoñczenie  prowadz¹ca uroczystoœæ Ma³gorzata Wierzbicka - Sekretarz Gminy podziêkowa³a goœciom za udzia³ w obchodach Dnia Olimpijczyka oraz 

umo¿liwienie prze¿ycia naszej m³odzie¿y niepowtarzalnej atmosfery olimpijskiej.
Ten dzieñ na pewno na d³ugo pozostanie w pamiêci naszych uczniów.
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Bogus³aw Mielczarek - Wójt Gminy
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Ju¿ po powodzi. W³aœciciele zalanych mieszkañ, upraw  sk³adaj¹ wnioski 
o szacowanie strat i pomoc. Pracuj¹ powo³ane w tym celu komisje. GOPS 
wyp³aci³ pierwsze zasi³ki, z czasem bêd¹ pewnie nastêpne. Poszkodowanym 
rolnikom obiecano preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji.  W £êgu w 
tym roku ¿adnych zbiorów nie bêdzie. W Widzówku i Widzowie podtopiona 
po³owa u¿ytków rolnych, ³¹ki pewnie wszystkie. W innych wsiach straty mo¿e 
mniejsze. “Letników” w ¿adnych rz¹dowych kalkulacjach nie ujêto i na nic siê 
zda³y interwencje gmin. Na odszkodowanie mog¹ liczyæ tylko przezorni, czyli 
ubezpieczeni. 

Doliczyliœmy siê kilkudziesiêciu zalanych i podtopionych budynków, 
szacujemy na kilkaset hektarów zalane u¿ytki rolne. Ewakuowano jedn¹ 
rodzinê. Piêæ km uszkodzonych dróg gminnych,  odcinek drogi powiatowej, 
dwa podmyte przepusty drogowe. Na odbudowê dróg, wy³aniaj¹cych siê 
w³aœnie spod wody, potrzebny bêdzie  okr¹g³y milion.

Minimalizacjê strat zawdziêczaæ nale¿y sprawnej akcji ratowniczej, 
Prowadzona najpierw si³ami OSP £êg, potem tak¿e stra¿y z Kruszyny, 
Jackowa, Bogus³awic, Lgoty Ma³ej. W sukurs przyby³y OSP z gm. Mykanów: 
Borowno, Cykarzew, Grabowa oraz kilkudziesiêciu kadetów z Centralnej 
Szko³y Po¿arnictwa. Z Warszawy i Czêstochowy dotar³y wysokowydajne 
agregaty pompowe  wraz z obs³ug¹. Przez kilka dni pracowa³y dwie wynajête 

koparki, trzy ciê¿kie ci¹gniki dowo¿¹ce ziemiê oraz wszelki transport i sprzêt rolniczy mieszkañców £êgu. A tak¿e oni sami i rodziny 
przyby³e z pobliskich miejscowoœci na ratunek krewniakom. Akcj¹ kierowali oficerowie Komendy Miejskiej Stra¿y Po¿arnej 
z Czêstochowy. 

Wszystkim uczestnikom akcji ratowniczej sk³adam serdeczne podziêkowania za trud, za poœwiêcenie, ciê¿k¹ i ryzykown¹ 
pracê w walce z ¿ywio³em. Dumny jestem z postawy mieszkañców i ich zaanga¿owania w obronê mienia i ³agodzenie  skutków 
powodzi. Wspania³a postawa  stra¿aków. Zapewnili nie tylko ratunek, ale tak¿e – transport pomiêdzy kilkoma wysepkami, w jakie 
zamieni³o siê so³ectwo a reszt¹ œwiata. Dowóz pieczywa, dojazd do szko³y,  pracy, lekarza, transport mleka do mleczarni. Bo po 
zalanych drogach mog³y jedynie przejechaæ wozy stra¿ackie  i to te¿ nie wszystkie. 
Zbudowany jestem postaw¹ w³aœcicieli wynajêtego sprzêtu. Wiêkszoœæ pracowa³a jedynie za zwrotem kosztów paliwa, a niektórzy  
i z tego zrezygnowali. Wspania³y to gest solidarnoœci z poszkodowanymi, wk³ad we wspólne dzie³o powstrzymywania ¿ywio³u. 
Serdecznie dziêkujê!     

Czy mo¿na by³o powodzi unikn¹æ? Pewnie nie. Czy mo¿na by³o  przynajmniej ograniczyæ skutki ¿ywio³u?  Na pewno tak. 
Po szkodzie to ka¿dy Polak m¹dry. A czego ta kolejna szkoda mo¿e nas nauczyæ? Myœlê, ¿e trzeba porz¹dnie odrobiæ przynajmniej 
kilka lekcji.

Pierwsza lekcja to chocholi taniec wokó³ melioracji szczegó³owych. Przed laty rowy melioracyjne wyjêto spod w³adztwa 
gmin i dziœ do tego ustrojstwa przyznaæ siê nikt nie chce. Spó³ek wodnych nie ma i ani w³aœciciele gruntów nie poradz¹ sobie 
z konserwacj¹ ani starostowie z nak³adaniem i egzekwowaniem obowi¹zków w tym zakresie. No wiêc nic siê nie  robi a po wielu 
rowach nawet œlad nie pozosta³. Wszyscy wskazuj¹ na gminê. Bo ta najbli¿ej. A gminom RIO przypomina: skutki powodzi mo¿ecie 
likwidowaæ. Ale niech który wójt spróbuje wydaæ choæ grosz  na nie swoje zadania! 
Takie to mamy prawo. I st¹d rokrocznie najwiêcej szkód. Planuj¹c wydatki funduszu so³eckiego, tylko Jacków i Baby przeznaczy³y 
jakieœ kwoty na odbudowê rowów. Inne so³ectwa jakby problemu nie widzia³y. A szkoda. 

Lekcja druga to zjazdy na posesje. Utar³o siê, ¿e  w³aœciciel posesji nie pytaj¹c nikogo o zgodê zasypuje przydro¿ny rów 
a w najlepszym razie pod nasyp k³adzie wodoci¹gow¹ rurkê. Pierwszy wiêkszy deszcz i ju¿ podtopienia. Uda³o siê trochê 
uporz¹dkowaæ problem w Bogus³awicach, wczeœniej  na ul. Antoniowskiej w Widzowie. Ale ju¿ w Jackowie tragedia, zw³aszcza przy 
goœciñcu. Zarz¹dca drogi otrzyma³ jeszcze w zesz³ym roku inwetaryzacjê wadliwych zjazdów, wybudowanych bez pozwolenia. 
Owszem, by³o kilkadziesi¹t pism przypominaj¹cych o obowi¹zkach w tym zakresie. Ale tylko czterech mieszkañców udro¿ni³o 
zjazdy. Pewnie niepotrzebnie. Bo woda i tak bez pompowania rowem  nie pop³ynie. Reszta mostków pozosta³a niedro¿na. Co tam! 
I tak stra¿acy pomog¹ w razie czego. Sytuacje takie tolerowane s¹ latami, bo przecie¿ s¹siad s¹siadowi nie chce byæ wilkiem.

Most na Warcie jaki jest ka¿dy widzi. A gdyby  ktoœ jednak nie dostrzeg³, to przypomn¹ mu znaki ograniczaj¹ce noœnoœæ do 
3,5 ton.  A to jedyna trasa do pó³nocnego £êgu i Kijowa. W razie powodzi – jedyny ³¹cznik z reszt¹ œwiata. Wystaje sobie taki znak 
spod wody i dziwi siê, ¿e na most wje¿d¿aj¹ kilkunasto- a mo¿e kilkudziesiêcio tonowe transporty piasku i ciê¿ki sprzêt. Jad¹ ludziom 
na ratunek, dziêki odwadze kierowców i na odpowiedzialnoœæ Wójta. Starostwo ograniczy³o siê do wymiany po³amanych pod ko³ami 
dyli. Dobre i to. Tym razem most jeszcze wytrzyma³ i oby³o siê bez tragedii. A przy przy kolejnej powodzi? O postulowanej latami  
przebudowie Powiat nawet s³uchaæ nie chce.

Ka¿da ingerencja w ukszta³towanie terenu zalewowego to rosyjska ruletka na czas powodzi. Nie przewidziane s¹ skutki 
przebudowania przez lekkomyœlnego “letnika” starorzecza  na staw rybny. A podwy¿szanie grobli w czas powodzi to ju¿ w³aœciwie 
zbrodnia przeciwko zatapianej wsi. 
Nawet stare wyrobisko piaskowni w Szczepocicach okaza³o siê niebezpieczne powodziowo. Gdyby nie ono, nie mielibyœmy  
powodzi w pó³nocnym £êgu i Jankowicach.

Co roku wraca dyskusja o zbiorniku w Poraju. O prymacie funkcji rekreacyjnej nad retencyjn¹. My, poni¿ej zbiornika 
uwa¿amy, ¿e ta wodna atrakcja Jury po prostu dolewa wody do ka¿dej powodzi. Mo¿e dlatego, ¿e decyzje o piêtrzeniu i zrzutach 
podejmowane s¹ a¿ w Poznaniu?

O bobrach nie ma co wspominaæ. Choæby i nie odpowiada³y za tegoroczn¹ powódŸ w Polsce, to niech¿e prawodawcy nasi 
wreszcie unormuj¹ bytowanie tych gryzoni w œrodowisku. Zw³aszcza kwestiê odszkodowañ dla rolnictwa i drogownictwa.

I jeszcze jedno. Wraz z wodami wzbiera  fala biurokracji.  Na linii Urz¹d Gminy– Starostwo Powiatowe–Urz¹d Wojewódzki 
– MSWiA p³ynie potok informacji. W tym roku jeszcze wiêkszy i groŸniejszy ni¿ fala powodziowa na Warcie. Wspomagany 
nowoczesn¹ technik¹ a coraz wiêcej w nim zatorów, niedopowiedzeñ, przek³amañ. To powód b³êdnych decyzji, nerwówek, za¿aleñ, 
zbytecznych prostowañ.                                                                   

To w³aœnie sprawia, ¿e bardziej ni¿ woda - krew nas po prostu zalewa.

 Co nas zalewa ?



G³os Gminy

4

Informacje urzêdowe

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI WÓJTA w okresie miêdzysesyjnym 
tj. od dnia 12.03. 2009r do dnia 27.04.2010r.

Gra¿yna Olczyk

maj / czerwiec 2010  

- Z³o¿ono zamówienie na ¿u¿el hutniczy 
w Przedsiêbiorstwie Produkcyjno-U³sugowo-Handlowym 
„EHAZET” Sp. z o.o.  Zak³ad Czêstochowa w iloœci 700 Mg. 

- Podpisano umowê w dniu 14 kwietnia 2010r. 
pomiêdzy gmin¹ a Przedsiêbiorstwem Us³ugowo  Handlowym 
„WRZOSEK” Krzysztof Wrzosek na transport ¿u¿la 
hutniczego z EHAZET Czêstochowa. Zakres obejmuje 
transport 700 Mg ¿u¿la przy cenie jednostkowej brutto  16,47 
z³/Mg.

- Podpisano w dniu 12 kwietnia 2010 roku umowê 
z Prywatnym Zak³adem Us³ug Drogowych Eugeniusz Minda 
na us³ugê równiark¹ i kopark¹, okres realizacji od 13 kwietnia 
2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Koszt jednostkowy us³ugi:
- równiarka 90 z³/godzinna netto. - koparka 70 z³/h netto.

- Zabudowano w miejscowoœci Kijów przy drodze 
gminnej krawê¿nik drogowy na d³ugoœci 250 m. Materia³ 
zosta³ przekazany nieodp³atnie przez mieszkañców Kijowa 
natomiast roboty budowlane zosta³y zlecone umow¹ 
Przedsiêbiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowemu
„AN-MA-DA” Eugeniusz Œwiêcicki za kwotê brutto 8.174,00 z³. 

- Trwaj¹ prace realizowane w ramach inwestycji p.n. 
„Przebudowa i rozbudowa przychodni lekarskiej przy ulicy 
Kmicica 10 w Kruszynie”.  Roboty realizuje konsorcjum 
reprezentowane przez Zak³ad Remontowo-Budowlano-
Instalatorski „BUDO-MAX”. Koszt inwestycji opiewa na kwotê 
brutto 897.963,76z³. Termin realizacji zadania do dnia 
30 czerwca 2010r,

- Podpisano w dniu 15.04.2010 r. umowê z firm¹ 
ZAK£AD WODNO-MELIORACYJNY s.c. in¿. Stanis³aw 
Cieœlik, £ukasz Cieœlik z Czêstochowy na realizacjê zadania 
p.n. „Ukszta³towanie przestrzeni publicznej na wyrobisku 
w centrum wsi Bogus³awice”. Koszt inwestycji 396.964,10z³ 
brutto, czas realizacji do 20.07.2010 r.

- Trwaj¹ prace w ramach zadania p.n. „Rozbudowa 
sieci kanalizacji w gminie Kruszyna obejmuj¹cej miejscowoœci 
Widzów i czêœæ Teklinowa” które realizuje firma „HYDROMEX 
PLUS” ZASKÓRSCY SP.J. z Czêstochowy. Koszt inwestycji 
brutto: 3.290.563,26 z³. Termin realizacji do dnia 30.07.2010 r.

- Z tytu³u realizacji zadañ WFOŒiGW podj¹³ uchwa³y 
o umorzeniu nastêpuj¹cych po¿yczek:
- udzielonej w ramach zadania p.n. „Modernizacja oœwietlenia 
drogowego na terenie gminy Kruszyna”, koszt umorzenia 
49.200,00 z³ - udzielonej w ramach zadania p.n. „Budowa 
oczyszczalni œcieków wraz z sieci¹ kanalizacji sanitarnej we 
wsi Widzów, gmina Kruszyna”, koszt umorzenia 997.021,80 z³ 

- Zakoñczono inwestycjê p.n. „W³¹czenie istniej¹cej 
studni g³êbinowej zlokalizowanej w miejscowoœci Lgota Ma³a 
w uk³ad technologiczny istniej¹cego ujêcia wody w Kruszynie 
przy wykorzystaniu istniej¹cego wodoci¹gu”, któr¹ 
wykonywa³o Przedsiêbiorstwo Instalacyjno In¿ynieryjne 
„HYDRO-MONTEX” z Czêstochowy za kwotê brutto 
388.353,49 z³. Dodatkowe koszty w ramach zadania to nadzór 
inwestorski  5.368,00 z³.i nadzór autorski 488,00 z³.

- W drodze zapytania ofertowego zosta³a wy³onione 
zosta³o Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe LARIX 
z Lubliñca, które wykona remont cz¹stkowy nawierzchni 
asfaltowych dróg gminnych mieszank¹ grysowo-emulsyjn¹ 
przy u¿yciu Patchera za cenê  341,60z³ brutto 1 tona 
wbudowanej masy. Ca³kowity koszt zadania  22.204,00z³ 
brutto, 

- Zosta³a zawarta umowa z Firm¹ „Miastoprojekt 
Czêstochowa” Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zadania  „Budowa budynku 
œwietlicy wiejskiej w miejscowoœci Teklinów przy ul. D³ugiej” 
Koszt realizacji 13.298,00z³ brutto  sfinansowany zostanie 
ze œrodków funduszu so³eckiego,

- W ramach gwarancji  zosta³a naprawiona drogo 
z kruszywa ³amanego w miejscowoœci Widzówek  - Grond,  

- Zawarta zostanie umowa z Zak³adem Us³ugowym P. 
Andrzeja Nowaka z Konar na wykonanie  prac 

konserwacyjnych rowów w miejscowoœci Baby, na ³¹cznej 
d³ugoœci 1085mb.  Koszt zadania  11.500,00z³ brutto w tym 
10.000z³ to œrodki funduszu so³eckiego, 

- Zawarta zosta³a umowa na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadaszonej sceny 
w Widzowie. Projektant otrzyma wynagrodzenie z œrodków 
funduszu so³eckiego w kwocie  12.200z³ brutto,

- Zawarta zosta³a umowa na wykonanie rekultywacji 
boiska w Babach, zakupione zosta³y œrodki ochrony roœlin 
oraz nasiona trawy na kwotê 2tys. z³ oraz koszt zadania 
wyniesie kolejne 2 tys.z³,

- Opracowana zosta³a dokumentacja na budowê 
boiska „Orlik” w Kruszynie,

- W dniu 23 marca 2010 roku odby³ siê przetarg 
na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanych, po³o¿onych 
w miejscowoœci Kijów:
- dzia³ka nr 166/62 o powierzchni 0,1172 ha
  cena wywo³awcza  24.280,00 z³.   zosta³a zbyta za kwotê 
29.926,60 z³.
- dzia³ka nr 166/63 o powierzchni 0,1191 ha
  cena wywo³awcza  24.665,00 z³. zosta³a zbyta za kwotê 
30.396,30 z³.
- dzia³ka nr 166/64 o powierzchni 0,1189 ha. Cena 
wywo³awcza  24.625,00 z³. zosta³a zbyta za kwotê 
30.347,50 z³.

- W dniu 29 marca 2010 roku odby³ siê przetarg na 
sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej w miejscowoœci Baby. 
Z powodu nie wp³acenia wadium i nie z³o¿enia ¿adnej oferty, 
przetarg zakoñczy³ siê wynikiem negatywnym,

- Zlecono podzia³y :
- dzia³ki zabudowanej nr 905 w Bogus³awicach, znajduj¹cej 
siê  przy ul. Bobowskiej i Borowiñskiej, gdzie zabudowania s¹ 
odrêbn¹ w³asnoœci¹. Podzia³ dokonywany jest dla 
zlokalizowania na czêœci niezabudowanej zbiornika wodnego,
- wydzielenie dzia³ki w Jackowie  zajêtej pod sklepem 
spo¿ywczym GS w celu ustalenia u¿ytkowania wieczystego, 
- podzia³ dzia³ki nr 252 obrêb Jacków celem wydzieleni dzia³ki 
pod przepompownie œcieków. Dzia³ka stanowi w³asnoœæ 
Agencji Nieruchomoœci Rolnych Oddzia³ Terenowy Opole,

- Zosta³o wys³ane zaproszenie do sk³adania ofert na 
ogrodzenie placu zabaw w Wik³owie oraz zorganizowanie 
boiska do siatkówki. Œrodki pochodz¹ z funduszu so³eckiego, 

- Przygotowany zosta³ wniosek o po¿yczkê do 
WFOŒiGW w Katowicach na kwotê 1.818.000.00 dla zadania 
pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Kruszyna 
obejmuj¹ca miejscowoœci Jacków i Baby  etap I wraz 
z monta¿em prasy do odwadniania osadu”. Ca³kowita wartoœæ 
zadania wyniesie oko³o 6 mln.z³,

- W dniu 17 marca 2010 roku w Urzêdzie 
Marsza³kowskim z³o¿ony zosta³ wniosek o  dofinansowanie 
w kwocie  1.555.300,00z³ realizacji zadania pn. Budowa “

kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje “

Boisko-Orlik 2012 (boisko pi³karskie oraz boisko 
wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) 
w Kruszynie przy ulicy Pocztowej 2”. Powstanie kompleks 
sportowy wyposa¿ony w boisko pi³karskie  o powierzchni 

2 21860m , boisko wielofunkcyjne o powierzchni 613,11m , 
maszty oœwietleniowe 8 szt., budynek szatniowo-sanitarny 

258,20 m , ogrodzenie boisk 310,80 m, ci¹gi komunikacyjne 
581,28 m2.Nawierzchnia boiska wykonana z trawy 
syntetycznej w przypadku boiska do pi³ki no¿nej  oraz 
poliuretanu dla boiska uniwersalnego,

- W ramach robót publicznych zatrudniamy 2 osoby 
oraz 4 osoby  w ramach prac spo³ecznie u¿ytecznych,

- W ramach  Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w 2010r. 
zakupiono materia³y na kwotê 270 z³., do zorganizowania 
w miesi¹cu lutym przez Szko³ê Podstawow¹ w Lgocie Ma³ej, 

Ci¹g dalszy na str.5
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SPRAWOZDANIE Z 
DZIA£ALNOŒCI WÓJTA... 
Ci¹g dalszy ze str.4

konkursu plastycznego pod tytu³em ,,Mam Wybór”, oraz 
przegl¹du piosenki dzieciêcej i m³odzie¿owej pod has³em 
M³odoœæ- TrzeŸwoœæ”, który mia³ miejsce na terenie Szko³y “

Podstawowej w Kruszynie w dni 25.04.2010r. na kwotê 
1.000z³,

- Ponadto sfinansowano :
- wyjazdy na basen dla dzieci ze Szko³y Podstawowej 
w Jackowie na kwotê 120 z³otych, oraz dzieci ze Szkó³ 
w Widzowie i Kruszynie na kwotê 1137 z³.  
- przejazd uczniów z Gimnazjum w Kruszynie i Gimnazjum 
w Widzowie  na wypoczynek podczas ferii zimowych do 
Wa³cza na kwotê 1.500z ³. 

- dofinansowano  udzia³ reprezentantki gminy 
Kruszyna Klaudii Cierniak w ogólnopolskim programie 
estradowym Pt ,,Wygraj szansê” na kwotê 1.070z³. oraz 
koszty dojazdu do Czêstochowy dla 30 dzieci i ich opiekunów 
na kwotê 200z³.. 
Do udzia³u w programie gmina zosta³a zaproszona przez 
Agencjê Telewizyjno Estradow¹ z £odzi.. 

- Zosta³y równie¿ spisane umowy na realizacjê 
zadania konkursowego z zakresu przeciwdzia³ania 
patologiom spo³ecznym. Na realizacjê powy¿szego zadania 
zosta³y przyznane dotacje dla poszczególnych podmiotów:
- ULKS  Widzów  2.204 z³. 
- ULKS Kmicic sekcja ³ucznicza i sekcja siatkarska po 2.204z³. 
- Stowarzyszenie ,,Nowe Pokolenie z Lgoty Ma³ej - 1.452 z³. 
ULKS-y oprócz organizowania rozgrywek i turniejów 
sportowych zobowi¹zane s¹ do zrealizowania zajêæ 
profilaktycznych w zakres których wchodz¹ szkolenia, 
prelekcje, spotkania z osobami pracuj¹cymi w Oœrodkach 
Terapii, Zak³adach lecznictwa Odwykowego itp. 

- Stowarzyszenie ,, Wspólne Dzia³anie z Teklinowa 
i Pieniek Szczepockich” -  3.334 z³.  w ramach zadania 
planowany jest piknik rodzinny w miesi¹cu lipcu wraz 
z organizowaniem zawodów sportowych, zorganizowanie 
pokazów rêkodzie³a , organizowanie meczów pi³ki siatkowej 
a tak¿e realizacja programu profilaktycznego

- Fundacja Edukacji i Integracji Spo³ecznej 
,,Szerokie Horyzonty” z Lgoty Ma³ej  3.602z³. 
W ramach dotacji Fundacja zobowi¹za³a siê do 
zorganizowania wypoczynku wakacyjnego dla szeœciorga 
dzieci w wieku 12-18 lat z rodzin zagro¿onych wykluczeniem 
spo³eczny. Rekrutacja uczestników wyjazdu przeprowadzona 
zostanie przy wspó³pracy GOPS Kruszyna. 

- Wyst¹piliœmy do Ministerstwa Oœwiaty z wnioskiem 
o dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej w Szkole 
w Lgocie Ma³ej w kwocie 20 tys.z³ przy ogólnym koszcie oko³o 
40 tys.z³ oraz dofinansowanie remontu pokrycia dachowego 
na budynku Szko³y w Widzowie w kwocie 2.500z³ przy 
ogólnych kosztach zadania ponad 5 tys.z³,

- GOPS podobnie jak w innych miesi¹cach, 
w miesi¹cu kwietniu  br. wyp³aca³:
1. zasi³ki rodzinne oraz dodatki do zasi³ku rodzinnego, 
œwiadczenia pielêgnacyjne, zasi³ki pielêgnacyjne,   dla 354  
rodzin -  kwota  94.818 z³. 
2. œwiadczenia z funduszu  alimentacyjnego  dla  46 osób  
kwota  14.808 z³.
3. œwiadczenia pieniê¿ne z pomocy spo³ecznej tj. zasi³ki sta³e, 
okresowe, celowe,  dodatki mieszkaniowe - dla 44  rodzin na 
³¹czna kwotê  13.313 z³.
4. Do¿ywianie dzieci prowadza wszystkie placówki oœwiatowe.  
Od mies i¹ca kwie tn ia  w Szko le  Podstawowej  
w Lgocie Ma³ej, Widzowie i Gimnazjum w Widzowie 
wprowadzono gor¹cy  posi³ek  zupa z wk³adk¹. 
W pozosta³ych szko³ach gor¹cy posi³ek wprowadzony 
zostanie z dniem 04 maja 2010r.  Do¿ywianiem objêto 56 
dzieci  na kwotê ok. 4.000z³.
5. Op³ata  za pobyt w DPS w miesi¹cu  kwietniu
2 mieszkañców gminy wynosi  3.156,85 z³

- W miesi¹cu kwietniu 2010r. zosta³a podpisana 

umowa pomiêdzy  Bankiem ¯ywnoœci w Czêstochowie 
a Gmin¹ Kruszyna w sprawie realizacji Programu 
„Dostarczanie ¿ywnoœci dla najubo¿szej ludnoœci Unii 
Europejskiej 2010” Gmina Kruszyna otrzyma 11 ton artyku³ów 
¿ywnoœciowych: m¹ka, kasza, cukier, makaron, mleko, p³atki, 
d¿em itp. Koszt realizacji Programu to jednorazowa wp³ata 
w kwocie 2.500z³. + 1.000z³. koszty transportu. Kryterium 
dochodowe uprawniaj¹ce do udzielania pomocy stanowi 
150% kryterium dochodowego  ustawy o pomocy spo³ecznej tj. 
715,50 z³.  dla osoby samotnej  i  526,50 z³ na osobê 
w rodzinie  stosuj¹c  art. 7 ustawy o pomocy spo³ecznej, czyli 
uzasadnienie trudnej sytuacji ¿yciowej z powodu bezrobocia, 
niepe³nosprawnoœci, d³ugotrwa³ej choroby, potrzeby ochrony 
macierzyñstwa lub wielodzietnoœci. Osoby ubiegaj¹ce siê 
o tak¹ pomoc  winny z³o¿yæ do tutejszego GOPS-u wniosek 
o udzielenie  pomocy i do³¹czyæ  wymagane zaœwiadczenia.

Podjête uchwa³y na XXIV Sesji Rady Gminy Kruszyna 
w dniu 27 kwietnia 2010r
Gra¿yna Olczyk

Uchwa³y podjête na XXV Sesji Rady Gminy odbytej 
w dniu 27 kwietnia 2010r. 
- XXVI/173/10  w sprawie upowa¿nienia Kierownika 
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Kruszynie,
- XXVI/174/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Kruszynie,
- XXVI/175/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Kruszyna z tytu³u wykonania bud¿etu za 2009 rok,
- XXVI/176/10 w sprawie zmian do bud¿etu Gminy Kruszyna 
na 2010rok.

PORADY PRAWNE

Podstawowe zasady dziedziczenia
Barbara Janik

Wszelkie prawa maj¹tkowe zmar³ego z chwil¹ jego 
œmierci przechodz¹ na jedn¹ lub kilka osób, które s¹ 
spadkobiercami zmar³ego.
Je¿eli zmar³y nie sporz¹dzi³ za ¿ycia testamentu (ostatniej 
woli) w którym wyznacza swojego spadkobiercê lub 
spadkobierców, a powo³ane osoby nie chc¹ spadku, do 
spadku powo³ani s¹ spadkobiercy z mocy ustawy. 
W pierwszej kolejnoœci z ustawy do spadku powo³ane SA 
dzieci spadkodawcy oraz jego ma³¿onek. Je¿eli dziecko 
spadkodawcy nie do¿y³o otwarcia spadku, wówczas spadek 
przypada jego dzieciom w czêœciach równych. Ma³¿onek oraz 
inne osoby bliskie spadkodawcy, które wspólnie 
zamieszkiwa³y z nim do dnia jego œmierci uprawnione s¹ do 
korzystania z mieszkania i urz¹dzeñ domowych 
w dotychczasowym zakresie w ci¹gu trzech  miesiêcy od daty 
otwarcia spadku  chocia¿by spadkodawca inaczej postanowi³. 
Nie mo¿e byæ spadkobierc¹ osoba fizyczna, która nie ¿yje 
w chwili otwarcia spadku, natomiast dziecko w chwili otwarcia 
spadku poczête mo¿e byæ spadkobierc¹ je¿eli urodzi siê ¿ywe. 
Je¿eli spadkodawca nie ma dzieci do spadku powo³ani s¹ 
tak¿e rodzice spadkodawcy, a tak¿e nastêpnie rodzeñstwo i 
ich dzieci. 

Ostanie zmiany kodeksu cywilnego rozszerzy³y 
katalog spadkobierców ustawowych. Ustawodawca 
postanowi³, ¿e w przypadku braku ma³¿onka spadkodawcy, 
krewnych ich dzieci i innych powo³anych do dziedziczenia 
z ustawy  spadek przypada gminie ostatniego miejsca 
zamieszkania spadkodawcy.
Ka¿dorazowo zatem, tak w przypadku dziedziczenia 
ustawowego jak i dziedziczenia z testamentem spadkobiercy 
winni z³o¿yæ we w³aœciwym miejscowo s¹dzie wniosek 
o stwierdzenie nabycia spadku. W wyniku postêpowania prze 
s¹dem wydane zostanie postanowienie s¹du stwierdzaj¹ce 
kto nabywa spadek po zmar³ym. 
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Z dniem 1 marca 2010r. GOPS rozpocz¹³ realizacjê Projektu Systemowego w ramach Poddzia³ania 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Ogólny koszt 
projektu 105.122z³. w tym 11.037,81z³. stanowi wk³ad w³asny(zasi³ki celowe i okresowe). Projekt skierowany jest  11 uczestników 
korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej, niepracuj¹cych, bêd¹cych w wieku aktywnoœci zawodowej, posiadaj¹cych  niskie  
kwalifikacje zawodowe, brak doœwiadczenia zawodowego, brak umiejêtnoœci „poruszania siê na rynku pracy". 
W miesi¹cu kwietniu br zakoñczono rekrutacjê uczestników projektu i podpisano kontrakty socjalne. Wybrano osoby, które 
wymagaj¹ intensywnej aktywizacji spo³ecznej i zawodowej oraz osoby, które dotychczas nie by³y aktywizowane w ramach realizacji 
projektu systemowego. 

W celu podniesienia zdolnoœci do zatrudnienia osoby zostan¹ objête kompleksowym wsparciem poradnictwa 
specjalistycznego (psychologa, doradcy zawodowego), warsztatami w zakresie: poszukiwania pracy, radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach.  Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu szkolenia, warsztaty w tym zakresie rozpoczynaj¹ siê od miesi¹ca maja 
2010r. Przy pomocy doradcy zawodowego i psychologa oraz zgodnie z zainteresowaniami, mo¿liwoœciami, a tak¿e w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy uczestnicy projektu dokonaj¹ œwiadomego wyboru kursu zawodowego.

PROJEKT SYSTEMOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO 
KAPITA£ LUDZKI

Iwona Organka

INFORMACJA dotycz¹ca 

STANU POWODZIOWEGO 
w gminie Kruszyna

Ma³gorzata Wierzbicka, Dariusz Kruk

W zwi¹zku z niekorzystnym rozwojem sytuacji 
hydrologiczno-meteorologicznej Wójt Gminy Kruszyna 
Zarz¹dzeniem Nr 21/2010 og³osi³ w dniu 19 maja 2010roku od 
godziny 8oo stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie 
gminy Kruszyna.

Intensywne opady deszczu spowodowa³y 
przekroczenia stanów alarmowych na zbiornikach i ciekach 
wodnych,  co  by ³o  przyczyn¹ za lan ia  te renów 
z bezpoœredniego s¹siedztwa. Na terenie ca³ej gminy 
wyst¹pi³y liczne podtopienia budynków mieszkalnych 
i gospodarczych, g³ównie w Widzowie, Widzówku, Jackowie. 
Najdotkliwsze szkody zosta³y odnotowane na terenie £êgu 
i Kijowa, gdzie woda z Warty pokry³a niemal¿e ca³y obszar 
miejscowoœci.
W wyniku powodzi zalane zosta³y nastêpuj¹ce drogi :
• w £êgu od skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ do granicy 
gminy £adzice /ok... 2km/
• przed rzek¹, od granicy z gmin¹ Radomsko do lasu za 
Kijowem i granicy z gmin¹ Nowa BrzeŸnica /5,3 km/
• w kierunku Jankowic /1,5 km/
• droga powiatowa /3,2 km/
• gruntowa na KuŸnice w Widzówku /1.2 km/
• droga na Gr¹d w Widzówku /1.5 km/

Uszkodzone zosta³y trzy przepusty oraz ingerencja 
wody spowodowa³a awariê urz¹dzeñ w oczyszczalni œcieków 
w Widzowie.

Pracownicy  Urzêdu Gminy odwiedza j¹c  
poszczególne zagrody zebrali informacje o stratach 
i szkodach jakie ponieœli mieszkañcy £êgu i Kijowa.

Wed³ug danych zebranych przez ankieterów 
zalanych zosta³o 140 ha upraw rolnych. Woda wdar³a siê do 
47 budynków gospodarczych i inwentarskich oraz kilku 
mieszkalnych czyni¹c ich w³aœcicielom niepowetowane 
szkody. Zniszczeniu uleg³o 26 maszyn rolniczych, 9 ton paszy, 
5 ton nasion, 4 tony nawozów. 

Oprócz tego powodzianie oszacowali straty w mieniu 
ruchomym tj. meble, sprzêt AGT, RTV itp./ na kwotê 185 tys z³.
Odnotowano równie¿ jedna szkodê u podmiotu 
prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na kwotê 20 tys z³. 

Od dnia 18 maja 2010 roku prowadzona by³a akcja 
ratownicza. Aktywny udzia³ w akcji ratowniczej bra³y jednostki 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z  £êgu, Kruszyny, 
Bogus³awic, , Jackowa, Lgoty Ma³ej oraz z s¹siedniej gminy 
Mykanów. Nie bez znaczenia by³ równie¿ udzia³ stra¿aków 

z Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Czêstochowie 
z dowodz¹cym akcj¹ na czele.

Stra¿acy przy u¿yciu pomp wypompowywali wodê 
z zalanych zagród, wykonywali wa³y zabezpieczaj¹ce 
z worków nape³nionych piachem. Do akcji zu¿yto prawie 
10 000 worków. Pracowa³y dwie koparki i dwa ci¹gniki przy 
transporcie piachu. Akcja ratownicza poch³onê³a ok. 50 tys. z³

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieæ o udziale 
mieszkañców, którzy dzielnie i ze wszystkich  si³ bronili swego 
dobytku.

Czynny udzia³ w opanowywaniu kataklizmu brali 
pracownicy Urzêdu Gminy Kruszyna z Panem Wójtem i jego 
Zastêpc¹ na czele.

Ju¿ w sobotê 22 maja woda zaczê³a powoli 
ustêpowaæ. Sytuacja polepsza³a siê z godziny na godzinê. 
W dniu 24 maja o godzinie 800 Wójt odwo³a³ alarm 
przeciwpowodziowy. 

Rozpoczê³o siê szacowanie strat, usuwanie 
skutkowi powodzi, które potrwaj¹ kilka miesiêcy. 

Do  usuwan ia  sku tków powodz i  zos ta l i  
zaanga¿owani pracownicy gospodarczy  UG w Kruszynie. 
Prace przy usuwaniu skutków powodzi polegaj¹ przede 
wszystk im na uprz¹taniu tymczasowych wa³ów 
przeciwpowodziowych, które zosta³y przygotowane podczas 
zabezpieczania poszczególnych nieruchomoœci w trakcie 
akcji ratowniczo - zabezpieczaj¹cej, jak równie¿ ma³ych 
wa³ów przeciwpowodziowych w postaci usypanych pryzm 
ziemi. 

Zanieczyszczenia popowodziowe typu zalegaj¹ce 
odpady w ró¿nej postaci, s¹ zbierane i umieszczane 
tymczasowo w specjalnych kontenerach podstawionych 
przez firmê REMONDIS na zlecenie Urzêdu Gminy Kruszyna. 
Zebrane odpady traf i¹ na sk³adowiska opadów 
za poœrednictwem ww. firmy. 

Ponadto trwa dezynfekcja  studni - tych, które 
s¹ jedynym Ÿród³em zaopatrzenia gospodarstwa domowego 
w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia przez ludzi.
Dezynfekcje wykonuje jednostka OSP Jacków. Po 
zakoñczeniu dezynfekcji zostan¹ przeprowadzone badania 
laboratoryjne przydatnoœci wody do spo¿ycia ze studni 
objêtych dezynfekcj¹.

*****
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12 maja 2010 roku reprezentacje z Gimnazjum 

w Kruszynie i Gimnazjum w Widzowie bra³y udzia³ 

w gimnazjadzie powiatu czêstochowskiego w lekkiej 

atletyce, która odby³a siê na stadionie lekkoatletycznym 

MOSiR w Czêstochowie (dawniej „Budowlanych”). Ka¿d¹ 

szko³ê mog³a reprezentowaæ 12 osobowa dru¿yna dziewcz¹t 

i 12 osobowa dru¿yna ch³opców. Prowadzone by³y dwie 

klasyfikacje: indywidualna i dru¿ynowa (do dru¿ynowej 

liczy³o siê 10 najlepszych wyników poszczególnych 

uczestników, którzy mogli wzi¹æ udzia³ tylko w jednej 

konkurencji). Przeprowadzono takie konkurencje jak: 

dziewczêta  bieg na 100 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok 

wzwy¿, pchniêcie kul¹ (4 kg), rzut oszczepem (600 g); 

ch³opcy  bieg 100 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwy¿, 

pchniêcie kula (5 kg), rzut oszczepem (700 g). Szeœciu 

Karol Dró¿d¿, Magdalena Chrz¹stek, Marek Smoliñski

Gimnazjada powiatu czêstochowskiego w lekkiej atletyce w roku szkolnym 2009/2010

zawodników odnios³o znacz¹ce sukcesy zajmuj¹c miejsca na 

podium. Uczniowie z Gimnazjum w Widzowie zajêli 

nastêpuj¹ce miejsca: dziewczêta  I miejsce Karolina 

Wierzba (rzut oszczepem), II miejsce Magdalena Kurzacz 

(skok w dal), III miejsce Martyna Kluska (pchniêcie kul¹); 

ch³opcy  I miejsce Patryk Stawski (skok wzwy¿), II miejsce 

Artur Domaga³a (pchniêcie kul¹). Uczeñ z Gimnazjum 

w Kruszynie Sebastian Biecek zaj¹³ III miejsce w rzucie 

oszczepem. Wszystkim zawodnikom gratulujemy. Wy¿ej 

wymienione osi¹gniêcia pozwalaj¹ uczniom na uzyskanie 

wiêkszej liczby punktów przy rekrutacji do szkó³ 

ponadgimnazjalnych, a tym samym wiêksz¹ szansê na 

dostanie siê do wymarzonej szko³y.

Karolina Wierzba Magdalena Kurzacz Martyna Kluska

Patryk Stawski Artur Domaga³a Sebastian Biecek

W dniu 31 maja br. Gminna Biblioteka Publiczna, 
w ramach „Dnia Bibliotekarza i Bibliotek” zorganizowa³a 
przedstawienie teatralne „Awantura w bibliotece”. 

Aktorzy „Sceny edukacyjnej dzieci i m³odzie¿y” 
z Krakowa wystawil i przedstawienie  traktuj¹ce 
o poszanowaniu ksi¹¿ek. Bohaterkami przedstawienia by³y 
Marysia i królewna Œnie¿ka. Spiera³y siê miêdzy sob¹, 
i z dzieæmi, o to, która jest bardziej nieszczêœliwa, o to, ¿e 
ksi¹¿ki s¹ niszczone. Przekonywa³y, ¿e krasnoludki i œwiat 
baœni istniej¹ naprawdê, a ksi¹¿ka, mo¿e byæ fascynuj¹ca. 
Dzieciaki ogl¹da³y z zafascynowaniem i chêtnie bra³y czynny 
udzia³ w widowisku. Poproszone, piêknie opowiada³y bajki.  

W przedstawieniu wziê³o udzia³ ok. 100 dzieci, 
w wieku od 3 do 10 lat z Przedszkola i Szko³y Podstawowej 
w  Kruszynie. 

BIBLIOTEKA DZIECIOMBIBLIOTEKA DZIECIOM
Renata W³odarek



G³os Gminy

8

Edukacja / Kultura

maj / czerwiec 2010  

Perliñska Jadwiga

Z wielu uczniów nasza szko³a mo¿e byæ dumna. Najwiêksze 
jednak, jak do tej pory sukcesy Gimnazjum w Widzowie zawdziêcza 
Adamowi Dobrakowskiemu, uczniowi klasy II. Adam jest tak¿e uczniem 
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I Stopnia im. Gra¿yny Bacewicz 
w Radomsku.

Bie¿¹cy rok szkolny 2009/2010 przyniós³ naszemu uczniowi, 
a zatem i naszej szkole nie jeden sukces ale ca³e pasmo najwy¿szych 
laurów.

Na pocz¹tku roku Adam wzi¹³ wspólnie z Dariuszem Lamp¹, 
uczniem klasy Ib udzia³ w "Turnieju Melomana". Jest to trzyetapowy 
konkurs muzyczny o zasiêgu powiatowym, poœwiêcony rodzinie Reszków 
oraz muzyce Fryderyka Chopina. 19 listopada ch³opcy rywalizowali w finale 
i zajêli I MIEJSCE w kategorii gimnazja.
        Tak¿e jesieni¹ Adam, ju¿ indywidualnie, przystapi³ do wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego z matematyki organizowanego przez 
Kuratorium Oœwiaty w Katowicach. Po przejœciu przez trzy etapy: szkolny, 
rejonowy i wojewódzki, 15 marca br. Adam uzyska³ TYTU£ LAUREATA 
zdobywaj¹c 97,5 procent punktów mo¿liwych do zdobycia. Tytu³ laureata tego konkursu automatycznie zwalnia Adama z egzaminu gimnazjalnego 
w czêœci matematyczno  przyrodniczej zapewniaj¹c mu maksymaln¹ liczbê punktów, tj. 50. 

18 marca 2010 r. uczeñ wzi¹³ udzia³ w Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2010. Zdoby³ najwy¿sze trofeum - TYTU£ 
LAUREATA.

13 kwietnia 2010 r. Adam sprawdzi³ swoja wiedzê i umiejêtnoœci w Stypendiadzie Matematycznej (konkurs jednoetapowy o zasiêgu 
krajowym), rozwi¹za³ bezb³êdnie arkusz z zadaniami przeznaczony dla trzecioklasistów i zdoby³ najwy¿sze nagrody, jakie wi¹¿¹ siê z uzyskaniem 
TYTU£U LAUREATA.
              Adam Dobrakowski to uczeñ nie tylko utalentowany w wielu dziedzinach ale przede wszystkim uczeñ bardzo pracowity i systematyczny, 
o du¿ej determinacji, podejmuj¹cy nowe wyzwania rozwa¿nie i dojrzale. Dotychczasowe osi¹gniêcia ch³opca sta³y siê podstaw¹ do przyznania mu 
stypendium  ze œrodków unijnych. Adam  to STYPENDYSTA projektu systemowego "Nauka drog¹ sukcesu na  Œl¹sku".

Same zdolnoœci nie zapewniaj¹ du¿ych osi¹gniêæ. Czêsto to splot wielu okolicznoœci. Indywidualne cechy cz³owieka, a tak¿e bliskie m¹dre 
osoby wokó³ decyduj¹ o wyj¹tkowych sukcesach. Adam ma szczêœcie dorastaæ w takim w³aœnie œrodowisku; przede wszystkim ma ogromne 
wsparcie rodziny: rodziców i rodzeñstwa. ¯yczymy Adamowi, by umia³ dobrze wykorzystaæ swój talent, by by³ przyk³adem dla nas wszystkich, by 
jego postawa zachêca³a, nie tylko rówieœników, do naœladowania.

WITAJ WIOSNO !!!WITAJ WIOSNO !!!
Ewelina Wawrzak

Dnia 22 marca 2010r w Zespole Szkolno  
Przedszkolnym w Lgocie Ma³ej odby³y siê obchody 
Pierwszego Dnia Wiosny. Ca³a uroczystoœæ sk³ada³a siê 
z piêciu ró¿norodnych etapów.

Najpierw uczniowie wszystkich klas dekorowali 
swoje sale lekcyjne w stylu wiosennym pod kierunkiem 
wychowawców.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê drugi etap  
wybory Miss Szko³y. Chêtne uczennice zaprezentowa³y siê 
w kilku kategoriach m. in. w stroju szkolnym i sportowym, 
wykaza³y siê umiejêtnoœciami wokalnymi w zaœpiewaniu 
piosenki, odpowiedziami na pytania sprawdzaj¹cymi poziom 
inteligencji a tak¿e przedstawieniem swojej osobowoœci. 
Tytu³ Miss wywalczy³a Sandra Ko³aczkowska, pierwsz¹
i drug¹ Wice Miss zosta³y kolejno Klaudia Maj i Zuzanna Kêpa, 
a Miss Foto Julia Dudek.
Jury w sk³adzie: pani dyrektor Joanna Stacherczak, pani 
Jolanta Gorzelak, pani Ewelina Wawrzak oraz uczeñ klasy VI 
Pawe³ Zygmunt przedstawiciel Samorz¹du Szkolnego 
oceniaj¹c wystêpy brali pod uwagê: dobór repertuaru do 
wieku i mo¿liwoœci wykonawczych, ogólny wyraz artystyczny, 
oryginalnoœæ formy oraz dobór elementów dodatkowych 
(stroje, rekwizyty, prezentacja). 

W trzecim etapie zabawy uczniowie zaprezentowali 
inscenizacjê przygotowan¹ przez przedszkolaków pod 
kierunkiem pani Anny Mucha. Nastêpnie prezentowa³y siê 
klasy I, II, III, V, VI przygotowane pod moim kierunkiem oraz 
pani Joanny Potockiej  W³odarczyk, która zajê³a siê opraw¹ 
muzyczn¹. 
Myœl¹ przewodni¹ inscenizacji by³o wyra¿enie protestu 
przeciwko niszczeniu otaczaj¹cego nas œrodowiska, gdy¿ po 
zimie zazwyczaj wszêdzie wokó³ nas obserwujemy ha³dy 
odpadów, a zawilce, krokusy i fio³ki, na które co roku 
z utêsknieniem czekamy rosn¹ poœród nich. 

Najwiêksz¹ atrakcj¹ tegorocznych obchodów dnia 
wiosny by³o spalenie na placu szkolnym przygotowanej przez 
ka¿d¹ klasê marzanny.

Punktem kulminacyjnym by³o ognisko, przy którym 
uczniowie piekli kie³baski i œpiewali piosenki o tematyce 
wiosennej.
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PKP Polskie Linie Kolejowe SA. pragn¹c rozwijaæ zainteresowania 
uczniów zorganizowa³a ogólnopolski konkurs wokalny pt.: 

„Poci¹g na scenê". Eliminacje regionalne odbywa³y siê w 
siedmiu miastach: Warszawie, Wroc³awiu, Gdañsku, 

Szczecinie, Poznaniu, Krakwie i Katowicach. 
I miejsce w eliminacjach regionu Katowic zajê³y 

uczennice Szko³y Podstawowej w Lgocie Ma³ej  
¯aklina Dudek z klasy II i Zuzanna Kêpa z klasy I, 

któ
re pod kierunkiem pani Joanny Potockiej-
W³odarczyk przygotowa³y utwór „Weso³y poci¹g". III 
miejsce zajê³a równie¿ uczennica naszej szko³y 
Karolina Karoñ z klasy VI, która przygotowa³a piosenkê 
„Remedium" pod kierownictwem pana Arkadiusza 
Kluby.

Zdobywcy I miejsca  zakwalifikowali siê do 
ogólnopolskiego fina³u najlepszych uczestników. Obêdzie siê on 13 
czerwca w Teatrze Ateneum w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem 
objê³a Katarzyna Hall  Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Teatr Ateneum, a patronat medialny TVS Silesia 
i Kurier Kolejowy.

G³os GminyG³os Gminy KulturaKultura

Ogólnopolski Konkurs Piosenki - mamy laureatów!
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W imieniu w³asnym oraz mieszkañców Gminy Kruszyna sk³adam serdeczne 
podziêkowania dla funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, stra¿akom:

OSP Bogus³awice, OSP Borowno, OSP Grabowa,  OSP Jacków, OSP Kruszyna, 
OSP Lgota Ma³a, OSP £êg, OSP Stary Cykarzew 

za skuteczn¹ i sprawn¹ pomoc w przeprowadzeniu akcji ratowniczej zwi¹zanej 
z powodzi¹, jaka nawiedzi³a nasz¹ gminê.

Szczególne s³owa wdziêcznoœci kierujê o bryg. Jacka Frymusa dowodz¹cego t¹ akcj¹.
Wasza pomoc jest wyrazem humanitarnego charakteru s³u¿b, otwarcia na potrzeby 

drugiego cz³owieka.

Dziêkujê mieszkañcom £êgu i Kijowa, ich rodzinom i znajomym za wzorow¹ postawê, za 
bezpoœredni udzia³ w akcji, udostêpnienie w³asnego sprzêtu i piasku, okazywan¹ 

serdecznoœæ i wdziêcznoœæ ratownikom. 
Dziêkujê w³aœcicielom ci¹gników, koparek i innych maszyn za czynn¹ solidarnoœæ z 

poszkodowanymi.Dziêki zaanga¿owaniu stra¿aków uda³o siê ograniczyæ do minimum 
rozmiary zniszczeñ i strat mienia mieszkañców terenów dotkniêtych powodzi¹.

Jestem Wam wdziêczny za ogromny trud, poœwiêcenie i niezwyk³e zaanga¿owanie.
¯yczê du¿o satysfakcji z pe³nienia powinnoœci, zdrowia oraz osobistego szczêœcia.

Wójt Gminy Kruszyna
Bogus³aw Mielczarek

PODZIÊKOWANIA



Wójt Gminy Kruszyna  Gminny Komisarz Spisowy 
og³asza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Na 
podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. 
o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 
1040) og³asza siê nabór na rachmistrzów spisowych, którzy 
wykonywaæ bêd¹ zadania spisowe na terenie gminy Kruszyna.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spe³niaæ 
nastêpuj¹ce warunki: 1)mieæ ukoñczone 18 lat,  2) posiadaæ 
co najmniej œrednie wykszta³cenie (preferowane rolnicze, 
geodezyjne lub ekonomiczne), wskazane jest, aby kandydat 
na rachmistrza posiada³ wiedzê z zakresu rolnictwa 
w podstawowym zakresie, 3) zamieszkiwaæ, pracowaæ lub 
pobieraæ naukê na terenie gminy Kruszyna, 4) byæ w pe³ni 
sprawny fizycznie ze wzglêdu na specyfikê pracy, 5) posiadaæ 
umiejêtnoœci interpersonalne w postaci ³atwego 
nawi¹zywania kontaktów, sprawnego i skutecznego 
komunikowania siê z respondentami, wzbudzaæ zaufanie 
wœród osób, z którymi bêdzie przeprowadza³ wywiady,
6) byæ asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieæ zachowaæ 
spokój podczas prowadzenia rozmów, a tak¿e radziæ sobie 
w sytuacjach konfliktowych, 7) posiadaæ podstawowe 
umiejêtnoœci obs³ugi komputera, 8) byæ obeznany 
z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umiejêtnoœæ 
praktycznego wykorzystania map cyfrowych.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego 
powinna zawieraæ:
1) podanie, w tym telefon kontaktowy oraz adres e-mail,
2) kserokopie dokumentu potwierdzaj¹cego ukoñczenie 
szko³y œredniej,
3) oœwiadczenie o korzystaniu z pe³ni praw publicznych 
i niekaralnoœci za przestêpstwo pope³nione umyœlnie (w tym 
przestêpstwo skarbowe).
Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejœæ szkolenie, 
uzyskaæ pozytywn¹ ocenê z egzaminu oraz z³o¿yæ 
przyrzeczenie. 
Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma 
wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia podpisanej 
z Z-c¹ Wojewódzkiego Komisarza Spisowego-Dyrektora 
Urzêdu Statystycznego w Katowicach.
Nadmienia siê, i¿ osoba ta bêdzie wykonywa³a prace spisowe 
w okresie 9 - 23 sierpnia 2010 r. (obchód przedspisowy) oraz 
8 wrzeœnia  - 31 paŸdziernika 2010 r. (spis CAPI)
Na 3 dniowym szkoleniu w miesi¹cu lipcu kandydaci poznaj¹ 
metodologiê i zasady organizacji spisu. Kandydat, który nie 
weŸmie udzia³u w ca³oœci szkolenia, nie mo¿e przyst¹piæ do 
egzaminu koñcz¹cego szkolenie.
Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas 
prowadzenia prac spisowych zostan¹ wyposa¿eni 
w urz¹dzenia typu handheld. Odpowiedzialnoœæ rachmistrzów 
za powierzony sprzêt ustalona zosta³a wed³ug odrêbnych 
zasad.
Rachmistrz spisowy przed rozpoczêciem spisywania zostanie 
pouczony o obowi¹zku zachowania tajemnicy statystycznej.
Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych 
rachmistrzów dla gminy Kruszyna ustalono liczbê 
4 rachmistrzy i 2 osoby rezerwowe.

Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie od 9 do 16 czerwca 
2010 r. w dniach i godzinach pracy 

Urzêdu Gminy Kruszyna, w sekretariacie urzêdu
 (42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5, pok. 18) 

lub przes³aæ poczt¹.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem 

tel. 34 320 20 40

G³os Gminy
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Serdeczne podziêkowania dla:

  H.U.T. Wojciecha Œliwakowskiego, 
Konary ul. Polna 4a w³aœciciela 

sk³adu opa³owego 
w Konarach, ul. Polna 4a 

tel. 600 072 028 
oraz 

F.T.H.U. Ryszarda Œliwakowskiego 
w³aœciciela Kopalni Piasku 
w Zawadzie, ul. Krótka 2, 

tel. 600 961 073 

za zasponsorowanie 

i dostarczenie piasku 

dla placów zabaw 

w Lgocie Ma³ej i Widzowie

Sponsorzy w swojej ofercie 
posiadaj¹ równie¿: wêgiel, mia³, 

ekogroszek 
w konkurencyjnych cenach. 

Serdeczne podziêkowania dla:

za zasponsorowanie 

i dostarczenie piasku 

dla placów zabaw 

w Lgocie Ma³ej i Widzowie

  H.U.T. Wojciecha Œliwakowskiego, 
Konary ul. Polna 4a w³aœciciela 

sk³adu opa³owego 
w Konarach, ul. Polna 4a 

tel. 600 072 028 
oraz 

F.T.H.U. Ryszarda Œliwakowskiego 
w³aœciciela Kopalni Piasku 
w Zawadzie, ul. Krótka 2, 

tel. 600 961 073 

Sponsorzy w swojej ofercie 
posiadaj¹ równie¿: wêgiel, mia³, 

ekogroszek 
w konkurencyjnych cenach. 

NIERUCHOMOŒCI

W dniu 23 marca 2010 roku odby³ siê przetarg na 
sprzeda¿ nieruchomoœci letniskowych oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi 166/62 o pow. 0,1172 ha, 166/63 
o pow. 0,1191 ha, 166/64 o pow. 0,1189 ha, po³o¿onych 
w miejscowoœci Kijów. W wyniku przetargu w/w 
nieruchomoœci zosta³y zbyte za ³¹czn¹ kwotê 90.670,40 z³.

W dniu 13 kwietnia 2010 roku w wyniku sprzeda¿y 
w drodze bezprzetargowej zosta³y zbyte trzy nieruchomoœci 
letniskowe, po³o¿one w miejscowoœci Kijów na powiêkszenie 
dzia³ek przyleg³ych.
- dz. nr 370/7 o pow. 0,0323 ha,
- dz. nr 370/8 o pow. 0,0164 ha,
- dz. nr 370/9 o pow. 0,0300 ha,
Dzier¿awa
Zosta³y zawarte trzy umowy dzier¿awy na okres 3 lat:
- na dzia³kê nr 1480 o pow. 0,19 ha, oraz na dzia³kê nr 1534/2
 o pow. 0,66 ha,  obrêb Jacków
- na dzia³kê nr 301/2 o pow. 0,2015 ha, obrêb Baby
- na dzia³kê nr 753 o pow. 0,41 ha, nr 602/2 o pow. 0,7892 ha, 
nr 604/1 o pow. 0,50 ha, obrêb Wik³ów
W dniu 8 kwietnia zosta³ og³oszony pierwszy pisemny przetarg 
nieograniczony na dzier¿awê nieruchomoœci rolnych, 
przeznaczonych pod uprawy polowe.
- dzia³ka nr 1691/2 o pow. 0,29 ha, - dzia³ka nr 1691/3 o pow. 
0,63 ha

W wyniku przetargu nieruchomoœci zosta³y 
wydzier¿awione na okres 7 lat.

Zosta³y og³oszone rokowania na sprzeda¿ 
nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w miejscowoœci Baby. 
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 153.000z³. Osoby 
zainteresowane mog¹ zapoznaæ siê z warunkami rokowañ 
w Urzêdzie Gminy,  w pokoju nr 6 w godzinach od 7:30 do 
15:30, pod numerem telefonu 034/320-20-03 wew. 42, oraz na 
stronie internetowej www.bip.kruszyna.com.

Justyna Kie³kowicz

OG£OSZENIE O NABORZE 
NA RACHMISTRZA SPISOWEGO 

PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2010 r.
Joanna Normont - Tarnowska
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Konkurs szachowy
Karol Dró¿d¿

W tym wydaniu konkursu szachowego postanowi³em 
u³o¿yæ wiêcej zadañ dla pocz¹tkuj¹cych i zmieniæ troszeczkê 
punkt 7 regulaminu konkursu. Ka¿dy uczestnik, który prawid³owo 
odpowie na przynajmniej po³owê umieszczonych tutaj zadañ 
weŸmie udzia³ w losowaniu nagród.
Zadanie 1.
Proszê napisaæ czy wszystkie figury s¹ dobrze ustawione? 
OdpowiedŸ uzasadnij.
Zadanie 2.
Bia³e zaczynaj¹. Proszê podaæ wszystkie mo¿liwoœci zamatowania 
czarnego króla w jednym ruchu?
Zadanie 3.
Bia³e wykona³y posuniêcie Wh1. Czy bia³e, lub czarne mog¹ 
w takim ustawieniu wykonaæ roszadê? OdpowiedŸ uzasadnij.
Zadanie 4.
Proszê podaæ po jakich ruchach (jak najmniej) mo¿na postawiæ 
skoczka na polu a8?
Zadanie 5.
Bia³e postanowi³y wykonaæ posuniêcie pionkiem. Czy istnieje taki 
ruch, po którym czarne nie bêd¹ mog³y zbiæ bia³ego pionka?
Zadanie 6.
W ilu ruchach (jak najmniej) bia³y skoczek mo¿e zbiæ wszystkie 
czarne pionki? Porusza siê tylko skoczek, pionki pozostaj¹ na tych 
samych miejscach. Proszê podaæ te posuniêcia.
Zadanie 7.
W ilu ruchach (jak najmniej) bia³y pionek mo¿e zbiæ wszystkie 
czarne pionki? Porusza siê tylko bia³y pionek, czarne pionki 
pozostaj¹ na tych samych miejscach. Proszê podaæ te posuniêcia.
Zadanie 8.
Czy mo¿na w tym zadaniu doprowadziæ do sytuacji, w której 
czarny król jest szachowany, je¿eli wykonywany jest ruch bia³ym 
królem?
Zadanie 9.
Czarne wykonuj¹ posuniêcie, czy mog¹ szachowaæ bia³ego króla? 
Je¿eli tak to podaj jaki ruch powinny wykonaæ czarne?
Zadanie 10.
Bia³e chcia³yby zbiæ czarnego hetmana w jak najmniejszej iloœci 
posuniêæ, jaki pierwszy ruch powinny wykonaæ? Po ruchu bia³ych 
ruch wykonuj¹ czarne itd.
Regulamin konkursu
Organizatorem konkursu jest Pan Karol Dró¿d¿ przy wspó³pracy 
z GBP w Kruszynie.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczêszczaj¹cych do szkó³ 
podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kruszyna.
Odpowiedzi na zadania nale¿y wysy³aæ na kartkach pocztowych na 
adres:
Gminna Biblioteka w Kruszynie
ul. Kmicica 5,
42-282 Kruszyna
z dopiskiem „Konkurs szachowy"
lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres:
konkursszachykruszyna@interia.pl
nadaj¹c wiadomoœci temat „Konkurs"
Nale¿y w liœcie podaæ swoje imiê i nazwisko, nazwê szko³y oraz 
klasê, do której siê uczêszcza.
Przyjêcie listu wys³anego poczt¹ elektroniczn¹ zostanie 
potwierdzone wiadomoœci¹ zwrotn¹.
Ka¿dy uczestnik podczas losowania jest reprezentowany przez 
jeden los, nie dopuszcza siê wysy³ania kilku listów 
z odpowiedziami na te same pytania.
Prawid³owe wykonanie zadania uznaje siê wtedy, gdy uczestnik 
konkursu poda poprawne odpowiedzi na przynajmniej po³owê 
postawionych pytañ umieszczonych w danym numerze „G³osu 
Gminy". 
Termin nadsy³ania odpowiedzi mija 11 czerwca 2010 roku.
Po sprawdzeniu poprawnoœci nades³anych odpowiedzi przez 
specjaln¹ komisjê, zostan¹ one dopuszczone do losowania.
Zwyciêscy zostan¹ wymienieni z nazwiska, imienia, nazwy szko³y 
oraz klasy w jednym z nastêpnych wydañ „G³osu Gminy".
Wyniki konkursu og³oszone przez organizatora s¹ ostateczne.
Organizator konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany 
regulaminu konkursu.

1 2

3 4
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9 10
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„Bawi¹c uczyæ”

Takiemu has³u przyœwieca idea organizowania 
w Szkole Podstawowej w Lgocie Ma³ej konkursów 
matematycznych i polonistycznych. Mi³oœnicy zadañ 
matematycznych 26 marca 2010 r. zmierzyli siê z sudoku, 
zadaniem wymagaj¹cym logicznego myœlenia i znajomoœci 
kombinatoryki cyfr. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce 
zajê³a Julia Dudek. Natomiast w klasach IV-VI pierwsze 
miejsce zaj¹³ Cezary Krêt, drugie  Karolina Karoñ, trzecie  
Paulina Krêt. 

Jednak¿e w naszej szkole 14 maja 2010 r. odby³ siê 
tak¿e turniej ortograficzny pt.: „Z ortografi¹ na Ty". Uczestnicy 
pisali dyktando o mi³oœniku historii Henryku Mrówczyñskim. 
Konkurs podzielony by³ na kategorie wiekowe. Pierwsze 
miejsce w klasach I-III zaj¹³ Pawe³ Kruk, drugie  Julia Dudek 
i Sonia Stacherczak, trzecie  Krystian Stacherski. W klasach 
IV-VI pierwsze miejsce zajê³a Ewelina Kêpa, drugie Klaudia 
Maj, trzecie  Angelika Krêt.

Wszyscy w/w uczniowie zarówno z konkursu 
matematycznego jak i polonistycznego otrzymali nagrody 
ksi¹¿kowe. 

Takie zadania bardzo spodoba³y siê uczniom, którzy 
zgodnie stwierdzili, ¿e w przysz³ym roku równie¿ chêtnie 
z nimi siê zmierz¹.

Monika Kluska

G³upi ¿art? Bezmyœlnoœæ? Z³oœliwoœæ? 
Czy po prostu wandalizm?

Trudno odpowiedzieæ na te pytania usi³uj¹c znaleŸæ 
motywy dzia³ania osoby, która 5 kwietnia tego roku dokona³a 
podpalenia jednego z elementów placu zabaw tzw. „domku 
wiejskiego" znajduj¹cego siê w obrêbie  terenu Szko³y 
Podstawowej w Jackowie. Jaki sens mia³ ten czyn, uznany za 
prowadz¹cego dochodzenie w tej sprawie policjanta 
przestêpstwem?
Ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, a szczególnie najm³odszym 
dzieciom jest bardzo przykro, i¿ ktoœ próbowa³ zniszczyæ coœ, 
co sprawia³o im tyle radoœci  , coœ co  zakupiono z funduszu 
Rady Rodziców, a wiêc dziêki pracy, wysi³kowi i ofiarnoœci 
ca³ej spo³ecznoœci lokalnej.

Cieszymy siê jednoczeœnie i¿ sprawcy nie uda³o siê 
podpalenie, gdy¿ w porê zosta³y zauwa¿one p³omienie i ogieñ 
ugaszono. By³o to mo¿liwe tylko dziêki prawid³owej reakcji 
dwóch m³odych ludzi ju¿ absolwentów naszej szko³y-Micha³a 
Broniszewskiego oraz Krystiana Stêpnia, którzy po 
zauwa¿eniu ognia poinformowali o incydencie dyrektora 
szko³y i poprosili o pomoc w gaszeniu ognia. Domek tylko 
czêœciowo zosta³ uszkodzony .

Dziêkujemy tym m³odym ludziom   za tak¹ postawê. 
Z ca³¹ pewnoœci¹ zas³uguj¹ na tytu³ honorowy „Przyjaciela 
Szko³y Podstawowej w Jackowie", który otrzymaj¹ na wniosek 
dyrektora naszej szko³y.

Danuta Kuliñska

Ch³opcy z SP w Widzowie mistrzami 
powiatu czêstochowskiego w pi³ce no¿nej.

Ch³opcy ze Szko³y Podstawowe w Widzowie odnieœli najwiêkszy sukces w historii gminy Kruszyna, reprezentowali 
oni Szko³ê Podstawow¹ w Widzowie i gminê Kruszyna w fina³ach powiatowych w pi³ce no¿nej ch³opców, które odby³y 
siê 29.04.2010r. w Blachowni. W fina³ach tych w meczu pó³fina³owym zremisowali ze Szko³¹ Podstawow¹ w Blachowni 
2:2 po bramkach Kamila Musia³a i Roberta Jasaka. O awansie do fina³u decydowa³y dopiero rzuty karne, w których po 
znakomitych interwencjach i uderzeniach Stolarczyka Patryka i Dawida Bujaka ch³opcy z Widzowa wygrali 2:1 
awansuj¹c do fina³u. W drugim meczu pó³fina³owym Lelów pokona³ K³omnice 2:1. W finale po emocjonuj¹cym 
spotkaniu, w którym ch³opcy z Widzowa przegrali 0:1 ze Szko³¹ Podstawow¹ z Lelowa zdo³ali odrobiæ straty i wyci¹gaj¹c 
na 2:1, aby na niespe³na minutê do koñca straciæ prowadzenie i remisowaæ 2:2. W ostatniej akcji meczu po œwietnym 
podaniu bramkarza Stolarczyka Patryka i œwietnym dryblingu przez po³owê boiska Musia³a Kamila zakoñczonego 
bramk¹ na 3:2 ch³opcy z Widzowa mogli siê cieszyæ z historycznego zwyciêstwa w zawodach powiatowych. Dru¿ynê
 z Widzowa reprezentowali: Stolarczyk Patryk  bramkarz, obroñcy: Kamil Krzemiñski, Bujak Dawid, napastnicy: Widera 
Szymon, Górecki Micha³, Krawczyk Artur, Dryjka Krzysztof, W³odarek Dominik.

Sylwester Rorat

Sportowe sukcesy uczniów ze Szko³y Podstawowej 
oraz Gimnazjum w Widzowie.
Sylwester Rorat

Szko³a Podstawowa w Widzowie reprezentowa³a gminê Kruszyna w mistrzostwach powiatowych w pi³ce rêcznej 
ch³opców i dziewcz¹t. Ch³opcy ze Szko³y Podstawowej w Widzowie zajêli 5 miejsce w powiecie czêstochowskim 
ulegaj¹c Szkole Podstawowej w Przyrowie 2:3 i Szkole Podstawowej w Koniecpolu 0:1, z kolei dziewczêta zajê³y 4 miejsce 
przegrywaj¹c ze Szko³¹ Podstawow¹ w Rudnikach 3:5 i Szko³¹ Podstawow¹ w Koniecpolu 3:10 (luty 2010r.)
Ch³opcy w grudniu 2009 roku reprezentowali Gimnazjum w Widzowie w zawodach powiatowych w pi³ce rêcznej. 
W zawodach tych przegrali z Gimnazjum w K³omnicach 7:10 i odnieœli zwyciêstwo 5:4 z Gimnazjum w Rêdzinach.
Ch³opcy z Gimnazjum w Widzowie awansowali z I miejsca do II rundy Coca-Cola Cup w zawodach tych pokonali 
Gimnazjum w Mykanowie 3:1 i Gimnazjum w Kruszynie 4:1 oraz remisuj¹c z Gimnazjum w K³omnicach 1:1. Gimnazjum 
w Widzowie reprezentowali: Musia³ Bartosz, Stawski Patryk, Kosmala Damian, Dyksy Krystian, Nowicki Adam, Perliñski 
Mateusz, Domaga³a Artur, Kmiecik Klaudiusz, Stachowicz Mateusz, Dyksy Mateusz.
Ch³opcy z Gimnazjum w Widzowie zajêli IV miejsce w zawodach powiatowych w pi³ce no¿nej ch³opców.
W fina³ach przegrali z Gimnazjum w Blachowni 0:2 i zremisowali z Gimnazjum w Rêdzinach 1:1 po bramce Stawskiego 
Patryka, w rzutach karnych ulegli 2:4. Gimnazjum reprezentowali: Stachowicz Mateusz, Kmiecik Klaudiusz, Dyksy Mateusz, 
Domaga³a Artur, Stawski Patryk, Nowicki Adam, Dyksy Krystian, Gorzelak Damian, Majchrzak Krystian, Wasiel Piotr, 
Perliñski Mateusz, Konieczny Micha³, Kosmala Damian.

maj / czerwiec 2010  
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PODZIÊKOWANIE !!!

Dyrektor Szko³y Podstawowej w Jackowie pragnie gor¹co i serdecznie podziêkowaæ mieszkañcom wsi Jacków i Baby 

za pomoc w pracach na rzecz wymiany nawierzchni boiska do pi³ki siatkowej , a szczególnoœci  panom :Adamowi 

Saternusowi, Romanowi Ko³aczkowskiemu, Leszkowi Kuliñskiemu , przedstawicielom m³odzie¿y  i OSP: Paw³owi 

£apecie, £ukaszowi Turkowi, Kamilowi Klekotowi, Adamowi Majchrzakowi, Emilowi Stêpniowi, Krystianowi Stêpniowi, 

Arielowi W³odarczykowi, Kamilowi Kokoszczykowi, £ukaszowi Kokoszczykowi, Micha³owi Perliñskiemu, Tomkowi 

Broniszewskiemu, Micha³owi Broniszewskiemu, Kacprowi Musia³owi, Danielowi Plucie, Damianowi Marteli, Damianowi 

Latosiñskiemu, Patrykowi Kuliñskiemu, którzy w odpowiedzieli na apel dyrektora placówki w dniu 

10 kwietnia tego¿ roku nawieŸli i rozplantowali na nowym boisku piasek. Dziêki  ich zaanga¿owaniu i pracy znacznie 

zostanie zmniejszony koszt wymiany nawierzchni tego boiska ca³kowicie finansowanego z funduszu Rady Rodziców. 

Jeszcze raz m³odzi cz³onkowi spo³ecznoœci lokalnej oraz rodzice uczniów naszej szko³y udowodnili i¿ mo¿na na nich 

liczyæ, ¿e mo¿na  z nich byæ dumny i braæ przyk³ad wspó³pracy i postawy prospo³ecznej.

Z wyrazami wdziêcznoœci - Dyrektor Szko³y Podstawowej w Jackowie 

                                mgr Danuta Kuliñska

maj / czerwiec 2010  

Zapraszamy 

na festyn z okazji IX dni Widzowa

po³¹czony z zawodami stra¿ackimi o 

puchar wójta Gminy Kruszyna

Festyn odbêdzie siê 26 i 27 czerwca.

Pocz¹tek sobota od godz. 18.00  

zakoñczenie niedziela godz. 24.00

Sobota

Godz. 18.00 Mecz pi³ki no¿nej

Godz. 20.30 Zabawa taneczna lub 

dyskoteka na œwie¿ym powietrzu

Niedziela

Godz. 15.00 Loteria fantowa

Godz. 16.00 Gminne zawody stra¿ackie 

o puchar Wójta Gminy Kruszyna

Godz. 18.00 Wystêpy kabaretowe szkó³

Godz. 20.00 Zabawa taneczna 

Godz. 21.00 Losowanie nagród g³ównych

Godz. 24.00 Zakoñczenie festynu

Podczas festynu przewidziane liczne 

atrakcje dla dzieci

Pod takim tytu³em dzieci ze Szko³y Podstawowej w Jackowie, dla uczczenia 70 rocznicy zbrodni katyñskiej oraz z okazji 
zbli¿aj¹cych siê Œwiat Wielkiej Nocy zaprezentowa³y 31 marca 2010roku w Kaplicy NMP w Jackowie dla spo³ecznoœci lokalnej 
wzruszaj¹cy monta¿ s³owno- muzyczny.

Mieszkañcy Jackowa i Bab  mogli w tym dniu prze¿yæ piêkne chwile zadumy, refleksji i wzruszenia podczas recytacji poezji 
znanych polskich poetów i œpiewu, wzruszaj¹cych melodyk¹ i tekstami, piosenek   w  wykonaniu uczniów naszej szko³y, 
przygotowanych przez mgr Izabelê Mo¿ejko i mgr Aleksandrê Ko³aczkowsk¹.

Dzieci powtórzy³y swój wystêp dnia 12 kwietnia podczas szkolnego apelu  dla uczczenia tragicznej œmierci Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego oraz przedstawicieli w³adz pañstwowych, jak mia³a miejsce 10 kwietnia  pod 
Smoleñskiem.

Przygotowany program w wykonaniu uczniów naszej szko³y jest symbolicznym gestem ho³du z³o¿onego ofiarom mordu 
katyñskiego oraz tragedii pod Smoleñskiem, a jednoczeœnie wspania³ym przejawem postawy patriotyzmu i lekcji historii 
w  wykonaniu ma³ych Polaków.

Wiemy i pamiêtamy!!!
Danuta Kuliñska

W dniu 27 maja br. Rozstrzygniêto przetarg 
nieograniczony na zadanie pod nazw¹ „Budowa kompleksu 
boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko  Orlik 
2012” w Kruszynie przy ulicy Pocztowej 2.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 
to 1.508.850z³. Do przetargu stanê³o 9 firm.

Najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³a firma 
INWESTYCJE.PL Sp. z o.o. z Rybnika. Zamówienie zostanie 
wykonane za cenê 930.000z³ brutto. Termin wykonania 
zamówienia to 15 tygodni od daty zawarcia umowy.
Umowa zostanie zawarta z wykonawc¹ w najbli¿szym czasie.

JEST WYKONAWCA „ORLIKA”
Daniel Wieczorek

Obfite opady deszczu wystêpuj¹ce w ca³ej Polsce 
spowodowa³y powodzie i podtopienia, w wyniku których wielu 
rolników ponios³o du¿e straty, zarówno w uprawach jak 
i w sprzêcie rolniczym, czy budynkach s³u¿¹cych do produkcji 
rolnej. Rolnicy, poszkodowani w wyniku klêski ¿ywio³owej,
a do tych nale¿y m.in. deszcz nawalny, mog¹ skorzystaæ 
z preferencyjnego oprocentowanego kredytu klêskowego.

Do oprocentowania takiego kredytu dop³aca Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dlatego jest on du¿o 
korzystniejszy dla poszkodowanych, ni¿ dostêpne kredyty 
komercyjne. Kredytobiorca p³aci bowiem jedynie 2% 
nale¿nego oprocentowania w skali roku, o ile ubezpieczy³ 
przynajmniej po³owê œredniej rocznej produkcji lub dochodu 
zwi¹zanego z produkcj¹ lub 3,8125%, gdy takich umów nie 
zawar³. Resztê nale¿nego oprocentowania pokrywa Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Preferencyjne kredyty 
dla poszkodowanych 
przez powódŸ rolników 



W dniu 23 kwietnia 2010 roku odby³o siê uroczyste otwarcie ujêcia wody w 
Lgocie Ma³ej. Inwestycja wykonana zosta³a ze œrodków w³asnych gminy Kruszyna i 
wynosi³a 33 353,49z³. Dziêki nowo wybudowanemu obiektowi  poprawi³a siê jakoœæ 
wody w ca³ej gminie.
Wykonawc¹ inwestycji by³o Przedsiêbiorstwo Instalacyjno  In¿ynieryjnego Hydro - 
Montex w Czêstochowie.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godz 12 powitaniem goœci, wœród których znaleŸli siê: 

Ksi¹dz Dariusz Con - Wikary 
Parafii w Kruszynie, Prezes 
Hydro-montexu pan Jerzy Klimek 
oraz przedstawiciele wykonawcy 
pan Bogdan Lasek i Józef Wosik, 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 
pan Dariusz Nowicki, Inspektorzy 
nadzoru budowlanego, Radni 
Gminy  K ruszyna ,  so ³ t ys i ,  
dyrektorzy placówek oœwiatowych, 
mieszkañcy i m³odzie¿ ze szkó³, 
oraz w roli gospodarzy: Wójt 
Gminy Kruszyna pan Bogus³aw 
Mielczarek i Za-ca Wójta pan 
Zbigniew Zasêpa

Symbolem zakoñczenia 
budowy i oddania do u¿ytku obiektu jest przeciêcie wstêgi. Tego aktu dokonali: Wójt 
Gminy Kruszyna, Za-ca Wójta Gminy oraz Wiceprzewodnicz¹ca Rady Gminy 
Kruszyna. Nastêpnie Ksi¹dz  Dariusz Con dokona³ poœwiêcenia nowego obiektu.

H i s t o r i ê  
powstania oraz cel 
inwestycji przybli¿y³ w 
swym wyst¹pieniu 
Pan Wójt. G³os zabra³ 
równie¿ Pan Zenon 
Kowalski  by³y Wójt 

Gminy Kruszyna oraz Pan Dariusz Nowicki - Powiatowy Inspektor 
Sanitarny, który mówi³ o niekwestionowanej s³usznoœci tego typu 
inwestycji dla poprawy warunków ¿ycia mieszkañców.

Uroczystoœæ uœwietni³a programem artystycznym  grupa 
m³odzie¿owa pod nazw¹ Studio Piosenki dzia³aj¹ca pod dyrekcj¹ pana 
Paw³a Nowaka. Zebrani wys³uchali kilku piosenek w wykonaniu 
m³odzie¿y oraz samego pana Paw³a Nowaka. Uczestnicy uroczystoœci, 
a szczególnie m³odzie¿ szkolna mogli obejrzeæ urz¹dzenia pracuj¹ce w 
ujêciu wody, zadaæ pytania wykonawcy, aby przekonaæ siê znaczeniu  
dobrej, czystej wody w ¿yciu cz³owieka.

Otwarcie ujêcia wody w Lgocie Ma³ejOtwarcie ujêcia wody w Lgocie Ma³ej
Ma³gorzata Wierzbicka

Dzisiaj œwiêto maj¹ Mamy,
Wiêc  ¿yczenia im sk³adamy 
Zdrowia, szczêœcia i radoœci 
Oraz wszelkiej pomyœlnoœci.

Takimi s³owami piosenki dzieci z Gminnym 
Przedszkola w Kruszynie  powita³y swoje mamy zgromadzone w 
dniu 24.05.2010r. na uroczystoœci z okazji Dnia Matki. Ka¿da 
grupa zaprezentowa³a swój  program taneczno- wokalno  
recytatorski w czasie którego  ka¿da mama mog³a zobaczyæ swoj¹ 
pociechê recytuj¹c¹ wierszyk , œpiewaj¹c¹ piosenkê, wystêpuj¹c¹ w 
inscenizacji lub tañcz¹c¹.

Po wystêpie by³y ¿yczenia, ca³usy, prezenty i laurki 
wykonane w³asnorêcznie przez dzieci oraz wiele uœmiechów  i 
radoœci. Za swoje popisy przedszkolaki zosta³y nagrodzone 
gromkimi brawami. Na koniec wszyscy uczestnicy uroczystoœci 
zostali zaproszeni na s³odki  poczêstunek, który zakoñczy³ to 
wspólne rodzinne spotkanie. 

Z satysfakcj¹ patrzyliœmy jak dzieci i mamy opuszczaj¹ 
przedszkole z uœmiechem i zadowoleniem.

Takie uroczystoœci w gronie rodzinnym pozwalaj¹ 
umacniaæ rodzinne wiêzi, ucz¹ mi³oœci, szacunku, przywi¹zania, a 
dzieciom pozwalaj¹ zaprezentowaæ zdobyte wczeœniej umiejêtnoœci i 
wiadomoœci.

Dzieñ Mamy Dzieñ Mamy 

Beata Mucha



Szkolne  boisko do pi³ki siatkowej …pla¿owej!!!Szkolne  boisko do pi³ki siatkowej …pla¿owej!!!

Uczniowie klasy V i VI postanowili pomóc w pracach 

remontowych szkolnego boiska gry zespo³owej  w pi³kê 

siatkow¹, zainicjowanych i finansowanych przez Radê 

Rodziców przy Szkole Podstawowej w  Jackowie.12 kwietnia 

2010r. Cieœlak Mateusz, Grabny Dominik , Knysak Micha³, 

Piekarski Piotr, Cierniak Klaudia, Klekot Klaudia ,Mo¿ejko 

Adrianna, Kasprzak Monika po zajêciach lekcyjnych  , wspólnie 

z Pani¹ dyrektor Danut¹ Kuliñsk¹ oraz Izabel¹ Mo¿ejko, 

przyst¹pili do rozsypywania i wyrównywania nawierzchni 

piaszczystej boiska. Prace trwa³y dwa dni, ale wszyscy byli z 

siebie dumni. Radoœæ dzieciom przynosi³a nie tylko œwiadomoœæ 

i¿ bêd¹ mogli graæ na nowym, bezpieczniejszym boisku lecz 

równie¿ sama praca, która by³a jak dobra zabawa w ogromnej 

piaskownicy.

Aleksandra Ko³aczkowska

ZASI£KI DLA POWODZIAN
Iwona Organka

Pomoc w postaci zasi³ku celowego przys³uguje rodzinom lub osobom samotnie gospodaruj¹cym, uznanym za osoby uprawnione, 
na remont albo odbudowê budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uleg³ zniszczeniu w zwi¹zku z powodzi¹, a jej 
wysokoœæ nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci szkód wyrz¹dzonych w danym budynku mieszkalnym lub lokalu.
Osob¹ uprawnion¹ jest:
1. w³aœciciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
2. osoba, której przys³uguje spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom 
jednorodzinny,
3. osoba, której przys³uguje spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
Pomoc bêdzie udzielana na wniosek osoby uprawnionej. Wnioski o udzielenie pomocy (wyp³atê zasi³ku) osoby uprawnione powinny 
sk³adaæ niezw³ocznie we w³aœciwych miejscowo oœrodkach pomocy spo³ecznej. Wnioski mo¿na pobraæ w GOPS Kruszyna p. nr 1.
Do wniosku uprawniony powinien do³¹czyæ oœwiadczenie o legalnoœci wybudowania obiektu budowlanego oraz posiadanym tytule 
prawnym (lub braku takiego tytu³u) do budynku lub lokalu mieszkalnego bêd¹cego przedmiotem wniosku. Oœwiadczenia powinny 
zostaæ z³o¿one przez wnioskodawców pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za podanie w nich nieprawdy.
Pomoc przyznawana jest wy³¹cznie na remont lub budowê budynku lub lokalu mieszkalnego, a wiêc nie obejmuje innego typu 
budynków lub pomieszczeñ (np. budynków gospodarczych, u¿ytkowych itp.) ani kosztów zakupu wyposa¿enia budynku / lokalu 
(np. mebli, sprzêtu RTV czy AGD).
Pomoc finansowa udzielana uprawnionym w formie zasi³ku celowego wyp³acana jest:
1. na zasadach okreœlonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy spo³ecznej,
2. w drodze jednej lub kilku odrêbnych decyzji administracyjnych, którym nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci,
3. przez kierowników w³aœciwych oœrodków pomocy spo³ecznej (w³aœciwe miejscowo oœrodki), dzia³aj¹cych z upowa¿nienia wójtów 
/ burmistrzów / prezydentów miast.
Osoby uprawnione do otrzymania pomocy zobowi¹zane s¹ przedstawiæ faktury i rachunki potwierdzaj¹ce poniesione przez nich 
wydatki zwi¹zane z remontem lub odbudow¹. Osoby, które nie przedstawi¹ wymaganych faktur lub rachunków albo przeznacz¹ 
otrzymana pomoc niezgodnie z celem na jaki zosta³a ona udzielona zobowi¹zane zostan¹ na podstawie ustawy o pomocy 
spo³ecznej, do zwrotu otrzymanej kwoty zasi³ku.
Wysokoœæ kwoty szacowanej do wyp³aty w formie zasi³ku nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci szkody rzeczywiœcie wyrz¹dzonej. 
Wysokoœæ zasi³ku na odbudowê lub remont budynku lub lokalu mieszkalnego nie jest zale¿na od wysokoœci dochodów 
uzyskiwanych przez uprawnionego do otrzymania pomocy.
Pomoc na remont lub odbudowê budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego mo¿e byæ przyznana w wysokoœci:
1. do 20tys.z³  pomoc w tym przypadku udzielana jest w dwóch ratach, a wysokoœæ pierwszej raty nie mo¿e przekroczyæ 50% 
wstêpnie szacowanych kosztów; 
Zarz¹dzeniem Wójta Gminy Kruszyna Nr 26/2010 z dnia 2 czerwca 2010r powo³ano komisjê do spraw szacowania strat 
w budynkach uszkodzonych w wyniku powodzi, która sporz¹dzi protoko³y szkód u poszczególnych poszkodowanych z opisem 
szkód ustali szacowan¹ kwotê zasi³ku, sporz¹dzi zbiorcz¹ listê wysokoœci powsta³ych strat.
2. od 20tys. z³ do 100tys. z³  w takim przypadku:
a)  uzasadniony wniosek o udzielenie pomocy mo¿e zostaæ z³o¿ony jeszcze przed dokonaniem wyceny szkód,
b) wyceny szkód dokonaj¹ osoby  wyznaczone do jej wykonania spoœród osób posiadaj¹cych uprawnienia rzeczoznawców 
maj¹tkowych lub osób posiadaj¹cych odpowiednie kwalifikacje / wykszta³cenie niezbêdne do oceny stanu technicznego 
uszkodzonych budynków i wyliczenia poniesionych strat  ujête w wykazie sporz¹dzonym przez wojewodê,
c) pomoc udzielana jest w minimum dwóch ratach, przy czym pierwsza rata wyp³acana jest w wysokoœci 50% kosztów 
oszacowanych przez rzeczoznawcê (osobê uprawnion¹ do szacowania), nie przekraczaj¹cej jednak kwoty 50tys. z³.
Wyp³ata drugiej i kolejnych rat nastêpuje dopiero po rozliczeniu pierwszej (lub kolejnej) raty, a wiêc po przedstawieniu ww. faktur 
i rachunków potwierdzaj¹cych poniesione dotychczas koszty remontu / odbudowy.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji opisanych zadañ wyznaczono daty graniczne dla gmin na sk³adanie zbiorczych 
wniosków:
- 30 czerwca br.  w odniesieniu do wniosków nie przekraczaj¹cych kwoty 20tys.z³
- 31 lipca br.  w przypadku kwoty wy¿szej ni¿ 20tys.z³.

Gminy zobowi¹zane s¹ do sporz¹dzenia i zabezpieczenia dokumentacji, w tym zw³aszcza dokumentacji fotograficznej, 
dotycz¹cej budynków i lokali mieszkalnych zniszczonych wskutek powodzi.


